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Meri-Lapin järjestöjen Ikääntyneiden elämänkaariverkoston kokous  MUISTIO 2/2019 
  
Aika:  ti 26.3.2019 klo 13-15  
Paikka:  kokoushuone Messi, Järjestökeskus Majakka ry, Pohjoisrantakatu 5, 2. krs, Kemi.  
 
 
Läsnä: Yhdistys: Osallistuja: 
x Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry   Minna Perttunen, Marja Lindroth 
x Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry Merja Simoska 
x Lapin Muistiyhdistys ry/Lapin muistiluotsi-hanke Sirkku Rauma 
 Meri-Lapin Kunnalliset Eläkeläiset ry    
 Kivirannan Senioritalo ry/ SenioriPiste    
 Simon Eläkeläiset ry    
x Tervolan Eläkeläiset ry, Tervolan vanhus- ja 

vammaisneuvosto 

Sinikka Lustig 

 Toivola-Luotola Vanhustenkotiyhdistys ry    
 Seurakunta Kemi    
 Seurakunta Tornio    
 Seurakunta Pello    
 Seurakunta Tervola    
 Seurakunta Ylitornio    
 Seurakunta Simo    
 Karungin Palvelukoti ry / Hopeakirstu    
x Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry  Marja-Terttu Saglam 
 Kemin Eläkkeensaajat ry    
 Kemin Seudun Ruskat ry    
 Kemin Kansalliset Seniorit ry   
 Tornion eläkkeensaajat ry    
 Eläkeliiton Pellon yhdistys ry    
 Eläkeliiton Ylitornion yhdistys ry    
 Hilma-kylät ry  
 Paakkolan kyläyhdistys ry   
 Kantojärven kyläyhdistys ry    
 Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry   
x Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry  Telma Hihnala, Maija Huhta 
 Kemin eläkeläiset ry  
 Eläkeliiton Kemin yhdistys ry  
x Veitsiluodon Eläkkeensaajat ry Mirja Paavola 
 Rytikarin Eläkeläiset ry  
 Kemin seudun kuulo ry  
 Kemin Martat ry   
x Länsi-Pohjan AVH - yhdistys ry Eero Knuuti 
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 Toivola-Luotolan Setlementti  
 Meri-Lapin Mielenterveysseura/Kriisikeskus 

Turvapoiju 

 

 Länsi-Pohjan neuroyhdistys ry  
 SPR Kemin osasto  
 Keminmaan Martat  
 Lautiosaaren Martat ry  
 SPR Keminmaan osasto  
  Eläkeliiton Simon Yhdistys ry  
 Simon Palvelukotiyhdistys ry  
 SPR Simon osasto  
x Eläkeliiton Tervolan Yhdistys ry Eeva Hiltunen 
 Louen Martat ry  
 Paakkolan kyläyhdistys   
 Tornionseudun Eläkeläiset ry   
 Eläkeliiton Tornion Yhdistys ry  
 Karungin Martat ry  
 Kokkokankaan Martat ry  
 Alatornion vanhainkotiyhdistys ry, Senioripiste  
 Arjen tuki ry   
 Karungin Palvelukoti ry - Hopearanta  
 Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry - Tornion 

osasto 

 

x Tornion Kuulo ry Anneli Mattinen, Tauno Mattinen 
 Tornion Sydänyhdistys ry  
 Tornion Reuma ry  
 Tornion Vanhainkotiyhdistys ry - Koivukoti  
 Arpelan Kylä- ja kotiseutuyhdistys ry  
 Aavasaksan Eläkeläiset ry   
 Kaulinrannan Martat ry   
 Kuivakankaan Martat ry  
 Lapin Kansallinen Senioripiiri ry  
 Eläkeliiton Ylitornion Järvikylien Yhdistys ry  
 Ylitornion Eläkkeensaajat ry  
 Ylitornion Meltosjärven Marttayhdistys ry   
x Kemin kaupunki Vihreä Kemi -hanke Tarja Sipilä 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
 
Kokous avattiin klo 13. Todettiin läsnäolijat. 
 

2. Ajankohtaiset verkoston kuulumiset – mitä teidän yhdistyksessänne on 
ajankohtaista tänä vuonna? 
 
Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys: Juoksengissa toimintatorstait klo 12-14 viikottain, 
jossa keskustelua, kahvittelua ja jumppaa sekä erilaista vapaaehtoista toimintaa. 
Juoksengissa järjestetään vuosittain myös isommat tapahtumat kuten pilkkikilpailut, 
Arctic swim ja tukkilaissuomenmestaruus (Unesco) Kattilakoskella 20.7. Toiminta on 
kylässä aktiivista ja myös Ruotsin puolen Juoksengin kanssa tehdään paljon yhdessä.  
 
Länsi-Pohjan omaishoitajat: kuukausittain vertaistukiryhmät Simosta Enontekiölle. 20-
vuotisjuhlavuosi, 8.6. Torniossa juhlat järjestötalolla jäsenistölle. Lomakoti Lepolassa 
omaishoitajille ja läheisille tuettu loma, paljon ilmoittautumisia tullut. OmaisOiva-kahvilat 
muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä. Lehti-ilmoituksissa saatavilla lisää tietoa. 
 
Vihreä Kemi-hanke: tavoitteena hankkeella on saattaa hävikkiruokaa hyötykäyttöön. 
Hanke osallistuu mm. vauvaryhmiin, kuntoutukseen, terveydenhuolto-oppilaitosten 
kanssa yhteistyöhön. Ikääntyvien ruokavalio intressinä myös. Voi olla yhteydessä Tarjaan, 
tarja.sipila(at)kemi.fi, mikäli toiminnallinen yhteistyö kiinnostaa hävikkiruuan 
hyödyntämiseksi eri kohderyhmien näkökulmasta.  
 
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys: 30-vuotisjuhlat tulossa. Kemissä kokoontuu muistikahvila 
Majakassa. Kemin ryhmä on avoin kaikille, jotka kiinnostuneita muistiasioista. 
Tapahtumia (mm. Lumilinnavierailu). Vapaaehtoisia kaivataan! Jumpat keskiviikkoisin klo 
13-14.45 Sauvo-talossa (Sauvosali) Kemissä kaikille avoimena toimintana.  
 
Lapin Muistiluotsilla yhteistyö jatkuu Länsi-Pohjan muistiyhdistyksen kanssa samoissa 
tiloissa. Ryhmiä viiden kunnan alueella osin yhteistyössä Omaisoivan kanssa 
muistisairaille. Kulttuurikävelyt (joka toinen viikko) uutena tapahtumana: Muistituvalta 
kävellään johonkin kohteeseen (historialliset kohteet, rakennukset, paikat, muistomerkit), 
opas mukana, kaikille avointa, ilmoittautumisia otetaan vastaan tällä hetkellä (tarkempi 
aika sovitaan myöhemmin). Työikäisryhmä käynnistyy tämän vuoden aikana. Aivotreenit 
ennaltaehkäisevänä tai hiljattain muistisairauden kohdanneelle. Vapaaehtoistyön 
koordinointi (muistikaverit ja muistitukihenkilöt).   
 
Eläkeliitto Tervolan yhdistys: Tervolassa pidetty kaksi kertaa järjestöillat ja se motivoinut 
osallistumaan verkostokokoukseen, uusia ideoita haetaan samalla muilta 
yhdistystoimijoilta. Uusia tapahtumia ja toimintoja paikallisten järjestöjen kanssa 
suunnitteilla maaseudun harvaan asutulle alueelle. Tekemistä riittää, ideoita esillä ollut 
paljon. Kokonaisuuden hahmottaminen tavoitteena.  
 

http://www.juoksenki.fi/
http://www.juoksenki.fi/
https://www.lansipohjanomaishoitajat.fi/
https://www.lansipohjanomaishoitajat.fi/
http://www.kemi.fi/vihrea-ja-kestava-kemi/
http://www.kemi.fi/vihrea-ja-kestava-kemi/
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/lansi-pohjan-muistiyhdistys/lansi-pohjan-muistiyhdistys-ry
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/lansi-pohjan-muistiyhdistys/lansi-pohjan-muistiyhdistys-ry
https://lapinmuistiyhdistys.fi/fi/Muistiluotsi
https://lapinmuistiyhdistys.fi/fi/Muistiluotsi
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/tervola
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/tervola
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Tervolan eläkeläiset ry: Joka viikko tiistaisin tapaamiset, noin 40-70 osallistujaa, pitäen 
sisällään kahvitukset, jumppaa, laulua, yhdessäoloa, kässärikerho (neulomista, kutomista, 
hopeatöitä). Kokoontumiset ovat Tervolan järjestötalolla. Vanhus- ja vammaisneuvosto, 4-
6 kokousta vuodessa.  
 
Länsi-Pohjan AVH-yhdistys: Kemi, Tornio ja Keminmaa vertaistukikerhot 1 krt/kk, 
Bocchia-kerho Tervahallilla torstaisin, Torniossa vastasairastuneille ja omaisille ryhmä 
Saarenvireessä (Tutoriksessa tämän kevään). Elokuussa tulossa tuettu loma Saarijärvellä 
Summassaaressa. Verkostotyötä eri järjestöjen kanssa: Aivoviikolla Simossa oli esittely ja 
kolmipäiväinen Elävä Kirjasto -tapahtuma. Ensi syksynä Elävä Kirjasto Kemissä uudelleen. 
Lainattava ”kirja” on elävä ihminen! Seija Matero Rovaniemeltä voi kouluttaa asiaan.  
 
Tornion Kuulo: vesijumpat alkaneet vuoden alkupuolella Saarenvireessä, jotka myös 
syksyllä jatkuvat. Uusi puheenjohtaja ja hallitus on saatu kasaan. Kesäpäivä Porissa 
tulossa. Apuvälineistä kuullaan toukokuun kokouksessa ja luennoitsijoita silloin tällöin 
tilataan. Piirinkokoukset ovat Rovaniemellä. Ikääntyvä jäsenistö. Makkaranpaistoa 
uitonrannassa. Kemin ja Ylitornion osastojen kanssa yhteistyötä. Tuettuja lomia haetaan 
2020. Suosituksi noussut Kuulo-lähipalvelu Meän Talolla: ultrapesurilla pestään 
korvakappaleet, myydään pattereita, vaihdetaan letkuja ja neuvotaan kuulokojeen käyttöä 
sekä myös kotikäyntejä. 130-140 jäsentä. 
 
Veitsiluodon Eläkkeensaajat: Rytikarin työväentalolla kokoukset. Kemin 150-
vuotisjuhlissa on osa teatterilaisten kanssa tekemässä projektia, toukokuun lopussa 
esiintyminen. 16.5. yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa ohjelmallinen tapahtuma 
Kulttuurikeskuksessa tulossa (ks. liite). Yhteistyötä tehdään eri järjestöjen kanssa (muisti-
, kuulo-, invalidit-) esimerkiksi luentojen kautta. Elsa Partalan näytelmää esitetty 
Kulttuurikeskuksella.  
 
Eläkeliiton Keminmaan yhdistys: joka toinen viikko Iloiset iltapäivät -kokoontuminen, 
jossa alustukset, yhteistä toimintaa, kahvit, arpajaiset. Yli 500 jäsentä, huoli uusien 
saamisesta: miten saada noin 70-vuotiaat kiinnostumaan yhdistyksestä? Monimuotoista 
kulttuuritoimintaa lähdetään kehittämään projektissa. Lukupiiri kokoontuu. Useita 
liikuntapiirejä Pohjantähti-opistolla. Karaoke vetää paljon ihmisiä. Matkoja tehdään ja 
käydään konserteissa. Auttava vapaaehtoistoiminta: yli 40 vapaaehtoista, noin 1 ½ 
HTV:tta tehdään virkistys- ja asiointiapuna -> säästö kunnalle noin 40 000 e. 
Ammattikorkeakoulun kanssa tehdään yhteistyötä (Onni-auto) ja digikoulutusta kirjaston 
kanssa yhteistyössä. Vanhusneuvoston puheenjohtaja, yhteistyö nuorisoneuvoston kanssa 
alkanut hyvin: esim. suunnitteilla yökahvila (yläikäraja 100v). Unelmien liikuntapäivä 
10.5. tulossa. Tiloista tehdään yhteisanomus järjestöjen kesken kuntaan. Kallinranta nyt 
Attendolla, pohdinnassa mistä löydetään paikka.  
 
 
 
 

https://lansipohjanavh.aivoliitto.fi/
https://www.kuuloliitto.fi/union/tornion-kuulo-ry/
https://www.kuuloliitto.fi/union/tornion-kuulo-ry/
https://veitsiluoto.elakkeensaajat.fi/
https://veitsiluoto.elakkeensaajat.fi/
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/keminmaa
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/keminmaa
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3. Järjestölähtöinen ikääntyvien vertaistoiminta paikallisena toiminnan moottorina! 

 
Esitys:  
 

Keskustelu, mitä mahdollisuuksia Meri-Lapin alueella on toimia järjestölähtöisin 
keinoin esim. vertaistuen tarjonnan kautta? Miten yhdistystoiminnan kautta voisi 
tavoittaa heikoimmassa asemassa olevia ikääntyviä? Yhdistysten matalan kynnyksen 
toimintamallien kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja 
ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. 

 
Keskustelu toteutettiin ryhmätyönä 3-4 hengen ryhmissä. Neljä ryhmää koosti 
ajatuksia kolmen teeman pohjalta: ensimmäisenä pohdittiin HYVÄ JA MIELEKÄS 
ELÄMÄ -teemalla, millaista on hyvä ikääntyminen? Mitä asioita ja elementtejä siihen 
liittyy, mitä se edellyttää? Toisena teemana YHDISTYKSET VOIMAVARANA! pohdittiin, 
miten yhdistyksemme palvelee ikääntyviä (omalla alueella tai laajemmin)? Miksi 
toteutamme juuri näitä asioita ja mitä toimintaa ja palveluja voimme tarjota nyt ja 
tulevaisuudessa? Kolmantena esillä oli YHTEISTYÖ JA SEN MUODOT: Mitä voimme 
tehdä yhdessä ja miten? Mitä yhteistyötä meillä jo on ja mitä yhteistyötä voisimme 
tehdä tulevaisuudessa? Onko meillä hyviä käytäntöjä ja yhteistyön muotoja, ja miten 
jatketaan ja millaisin nykyisen tai uuden yhteistyön muodoin? Miten Majakka voisi 
tukea yhteistyötä yhdistysten kesken vielä enemmän? 

 
Päätös: 
  

Tuodaan jatkossa ryhmätyön pohjalta esiin nousseita teemoja tulevissa ikääntyvien 
verkostokokouksissa esille ja kehitetään sekä seudullisesta että kuntakohtaisesta 
näkökulmasta käsin tarvelähtöisesti yhteistyötä ja toimintaa nousseiden teemojen 
pohjalta, joita olivat mm. yhdistysten mahdollisuudet ja osaaminen saattohoitoa 
koskien, yhteistyö päättäjiin/kuntaan tiiviimmäksi, harvaanasutun maaseudun 
huomiointi, tilat, verkostotyön kehittäminen. (liitteinä kuvat ryhmätyöstä) 

 
4. Muut esille tulevat asiat 

 
- Yhdistykset kuntien kumppanina toimijatreffit-kuntakierros käynnissä, yhdistyksistä 

osallistujia toivotaan tuleviin tapaamisiin. Ilmoittautuminen tästä linkistä. 
 

- Ilmoittautumiset työpajoihin: On tärkeää, että alueen yhdistysten toiminta ja 
palvelut saadaan näkyville järjestötieto.fi palveluun kevään aikana! Sen vuoksi 
kaikille yhdistyksille tarkoitetut tuotekorttityöpajat käynnistyvät pian, niihin 
ilmoittautuminen on nyt käynnissä, ilmoittautua voi tästä linkistä. Valitkaa sitovasti 
teille sopivin aika osallistua työpajaan. Riittää, että tulette paikalle mielellään oman 
laitteen (tietokone, tabletti tms) kanssa, tietoteknistä osaamista ei tarvitse olla vaan 
me opastamme! 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1485-tulossa-yhdistykset-kuntien-kumppanina-toimijatreffit
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1485-tulossa-yhdistykset-kuntien-kumppanina-toimijatreffit
https://fi.surveymonkey.com/r/yhdistyksetkuntienkumppaneina
https://fi.surveymonkey.com/r/yhdistyksetkuntienkumppaneina
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1491-jaerjestoetieto-fi-sivuston-info-ja-tuotekorttityoepajat
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1491-jaerjestoetieto-fi-sivuston-info-ja-tuotekorttityoepajat
https://fi.surveymonkey.com/r/tuotekorttityopajat
https://fi.surveymonkey.com/r/tuotekorttityopajat
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5. Syksyn 2019 kokousajankohdat (2) ja kokousten teemat 
 

Esitys:  
 
- 10.9. 2019 klo 13-15: Yhdistysten tietoturva ja tietosuoja: miten esimerkiksi vanhojen 

paperiarkistojen kanssa toimitaan, mitä yhdistysaktiivin tulisi tietää ja osata tänä 
päivänä, ja mitä apua it-asioissa Majakan jäsenyys tarjoaa. Vieraileva luennoitsija 
mahdollinen. 

 
- 5.11.2019 klo 13-15: Ikääntyvien järjestöt palvelujen tuottajina:  

markkinaehtoiset palvelut, omaehtoisesti tuotetut palvelut sekä järjestölähtöinen 
auttamistyö. Yhdistykset tuotteineen tiiviimmin osaksi ikääntyvien 
hyvinvointipalvelujen palvelupolkuja. Miten toimii yhdistysten keskinäinen yhteistyö 
ja yhteistyö kuntien kanssa? Miten toteutetaan osaamisen vaihtaminen yhdistysten ja 
kunnan välillä sekä järjestöjen kesken? Vieraileva luennoitsija mahdollinen.  

 
Päätös:  
 

Toteutetaan kokoukset edellä esiteltyjen aikataulujen ja sisältöjen mukaan, 
huomioiden myös tässä kokouksessa esille nousseet teemat. Luennoitsijatoiveita 
otetaan vastaan. 
 

 
6. Kokouksen päättäminen  

 
Kokous päättyi klo 15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Muistion kirjasi Aila Rytkönen Majakka ry 


